
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
16

Matematikk
Klokka: 

sekunder, minutter 
og timer

Norsk
Nye lesetekster

Øveord

Norsk
Sammendrag

Plantime
Batterijakten

Norsk
Typisk norsk

Engelsk
Arbeidsoppgaver 

om klokka

Matematikk
Multi Smart

Øving, brettspill: 
klokka, Byen:

oppdrag

Musikk

Matematikk
Byen: Regne-

utfordringer ute

Koding
Roboten Rolle, 

skjulestedet

SFO

Batterijakten
Ukesoppdrag

Norsk
Sj-lyd

Matematikk
Byen: Lese tabell 

om norske 
studenter, Regn og 

finn ut

Kunst og håndverk
Tradisjonshåndverk

Gym
Vi har gym ute, ta 
på klær etter vær

Norsk
Sj-lyd

Samfunnsfag
Å være sammen

Batterijakten19.april – 23.april.
Norsk: Skrive ord med sj-lyd. Skrive 
sammendrag.
Matematikk: Kunne lese av analoge og 
digitale klokkeslett. Kunne lese informasjon i 
tabell.
Engelsk: spørre og fortelle om klokkeslett
Programmering: Kunne gjøre om gjentatt
addisjon til multiplikasjon gjennom å loope
sekvenser

Batterijakten fortsetter i to uker til. Vi har
til nå samlet inn 300 kilo. Klarer vi å samle 
inn 400 kilo?



Leselekse Engelsklekse

Øveord: Skjerm, forskjellig, skip, sju, sjø, skjev, 

skjelve, sjelden

Leselekse:

1. Les/lytt til den teksten du vanligvis leser 

(s.119-121). Du kan lytte til teksten ved å logge 

deg inn på Salto. 

2.Månetekst

Les teksten høyt. Øv deg på å lese med rytme og 

trykk på ord som rimer. 

I lekseboka: Skriv en kort tekst om hva du liker å 

gjøre på 17.mai. Tegn en tegning til.

3. Soltekst

Les side 120 høyt tre ganger. Øv deg på å lese med

innlevelse.

I lekseboka: Skriv alle egennavn fra teksten. Finn 

ord i teksten med stum d. 

Gjør oppgavearket, du kan skrive rett på arket. Husk 

navn.

Svar på disse spørsmålene i lekseboka. For de som

har Showbie,: les inn svaret i stedet for å skrive det. 

Svar i hele setninger enten du skriver eller leser inn 

svarene. 

1. What time do you start school?

2. What time do you eat lunch?

3. What time do you wake up on Saturdays?

Vennlig hilsen…
Lærerne på 4. trinn


